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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtioneuvoston minis
teriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain 3 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Siviilipalvelusta koskevat asiat ehdotetaan 
siirrettäviksi kokonaisuudessaan työministeri
öön. Näin siviilipalvelusasiat tulisivat yhden 
ministeriön hoidettavaksi, kun ne nyt ovat 
jaettuna puolustusministeriön ja työministe
riön kesken siten, että puolustusministeriö vas-

taa lainsäädännön valmistelusta ja työministe
riö siviilipalveluksen käytännön toteuttamises
ta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi 
tilassa. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Aseettomasta palveluksesta ja siviilipalveluk
sesta annettua lakia (132/69) muutettiin väliai
kaisesti 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetulla 
lailla (647 /85), jonka voimassaolo päättyy vuo
den 1991 lopussa. Aseistakieltäytyjän vakau
muksen tutkimisen sijasta siviilipalvelusaikaa 
pidennettiin 12 kuukaudesta 16 kuukauteen. 
Vaikka väliaikaisen lain voimassaoloaikaa on 
vielä jäljellä puolitoista vuotta, on siviilipalve
luslainsäädännön uusiminen tullut ajankohtai
seksi. Siviilipalveluksen seurantatyöryhmän 
enemmistö kannatti säädösvalmistelun siirtä
mistä työministeriölle (raportti 28.2.1990, s. 
28). 

Valtioneuvoston ministeriöiden lukumääräs
tä ja yleisestä toimialasta annetun lain (78/22) 
mukaan puolustusministeriölle kuuluvat valta
kunnan puolustusta ja puolustusvoimia koske
vat asiat. Valtakunnan puolustuksen on tulkit
tu sisältävän siviilipalvelusta koskevien säädös
ten valmistelun. 
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Työministeriölle toimialalain mukaan nykyi
sin kuuluva siviilipalveluksen järjestäminen 
merkitsee vastuuta käytännön toimenpiteistä 
siviili pal vei u ksen järjestämisessä. 

Siirtämällä lainsäädännön valmistelu työmi
nisteriölle voidaan siviilipalvelus pitää erillään 
aseellista ja aseetonta palvelua koskevasta lain
säädännöstä. Näin voidaan kehittää tätä palve
lumuotoa paremmin ja seurata sen yhteiskun
nallisia kokonaisvaikutuksia jatkossa sekä hoi
taa käytännön hallintoa paremmin. 

Tämän vuoksi ehdotetaan, että vastuu lain
valmistelusta siviilipalvelusta koskevissa asiois
sa siirretään kokonaisuudessaan työministeriöl
le muuttamalla valtioneuvoston ministeriöiden 
lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun 
lain 3 §:n 1 momentin 5 ja 12 kohtaa. Valtio
neuvoston ohjesääntöä (995/ 43) on tarkoitus 
muuttaa vastaavalta osin. Luonnos muutok
seksi on tämän esityksen liitteenä. 

Työministeriössä on valmisteilla siviilipalve
luksesta erillinen laki. Aseetonta palvelusta 
puolustusvoimissa koskevat sääntelyt on tar
koitus jatkossa sisällyttää asevelvollisuuslakiin. 
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2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Lainvalmisteluvastuun siirtämisellä ei ole 
suoranaisia taloudellisia vaikutuksia. Työmi
nisteriössä valmisteilla olevan siviilipalveluslain 
taloudelliset ja organisatoriset vaikutukset sel
vitetään erikseen. 

HE n:o 134 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan ensi tilas
sa. 

Siviilipalvelusta koskevissa säännöksissä tai 
määräyksissä oleva viittaus puolustusministe
riöön koskisi lain voimaan tulon jälkeen työ
ministeriötä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain 

3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä 

maaliskuuta 1922 annetun lain 3 §:n 1 momentin 5 ja 12 kohta, 
sellaisina kuin ne ovat, 5 kohta 9 päivänä tammikuuta 1970 annetussa laissa (16170) ja 12 

kohta 13 päivänä tammikuuta 1989 annetussa laissa (31189), seuraavasti: 

3 § 
Valtioneuvostolle kuuluvista asioista käsitte

lee: 

5) puolustusministeriö asiat, jotka koskevat 
valtakunnan puolustusta ja puolustusvoimia, ei 
kuitenkaan siviilipalvelusta; 

12) työministeriö asiat, jotka koskevat työ
voimapolitiikan suunnittelua ja ohjausta, työl
lisyyden edistämistä ja työttömyyden torjun
taa, työympäristöä, työsuhdetta, työoloja, työ
suojelua, työterveyshuollon järjestämisvelvolli
suuden toteuttamista ja sen valvontaa, työelä
män osallistumisjärjestelmiä, työehtosopimuk-

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 1990 

sia, työvelvollisuutta, siviilipalvelusta, siirtolai
suutta sekä merimiesten palvelu- ja opintotoi
mintaa; 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1990. 

Mitä 3 §:n 1 momentin 12 kohdassa maini
tussa, työministeriön toimialaan kuuluvassa si
viilipalvelusasiassa on säädetty tai määrätty 
puolustusministeriöstä, koskee tämän lain tul
tua voimaan vastaavasti työministeriötä. 

Toimenpiteisiin tämän lain täytäntöön pane
miseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantu
loa. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Pääministeri Harri Holkeri 
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Liite 1 

Laki 
valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain 

3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä 

maaliskuuta 1922 annetun lain 3 §:n 1 momentin 5 ja 12 kohta, 
sellaisina kuin ne ovat, 5 kohta 9 päivänä tammikuuta 1970 annetussa laissa (16/70) ja 12 

kohta 13 päivänä tammikuuta 1989 annetussa laissa (31/89), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3 § 
Valtioneuvostolle kuuluvista asioista käsitte

lee: 

5) puolustusministeriö asiat, jotka koskevat 
valtakunnan puolustusta ja puolustusvoimia; 

12) työministeriö asiat, jotka koskevat työ
voimapolitiikan suunnittelua ja ohjausta, työl
lisyyden edistämistä ja työttömyyden torjun
taa, työympäristöä, työsuhdetta, työoloja, työ
suojelua, työterveyshuollon järjestämisvelvolli
suuden toteuttamista ja sen valvontaa, työelä
män osallistumisjärjestelmiä, työehtosopimuk
sia, työvelvollisuutta, siviilipalveluksen järjes
tämistä, siirtolaisuutta sekä merimiesten pal
velu- ja opintotoimintaa; 

5) puolustusministeriö asiat, jotka koskevat 
valtakunnan puolustusta ja puolustusvoimia, ei 
kuitenkaan siviilipa/velusta; 

12) työministeriö asiat, jotka koskevat työ
voimapolitiikan suunnittelua ja ohjausta, työl
lisyyden edistämistä ja työttömyyden torjun
taa, työympäristöä, työsuhdetta, työoloja, työ
suojelua, työterveyshuollon järjestämisvelvolli
suuden toteuttamista ja sen valvontaa, työelä
män osallistumisjärjestelmiä, työehtosopimuk
sia, työvelvollisuutta, siviilipalvelusta, siirtolai
suutta sekä merimiesten palvelu- ja opintotoi
mintaa; 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

päivänä 

Mitä 3 § :n 1 momentin 12 kohdassa maini
tussa, työministeriön toimialaan kuuluvassa si
viilipa/velusasiassa on säädetty tai määrätty 
puolustusministeriöstä, koskee tämän lain tul
tua voimaan vastaavasti työministeriötä. 

Toimenpiteisiin tämän lain täytäntöön pane
miseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantu
loa. 
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Liite 2 

Asetus 
valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta 

Pääministerin esittelystä 
muutetaan 17 päivänä joulukuuta 1943 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (995/ 43) 

24 a §:n l momentin 15 kohta, 
sellaisena kuin se on 5 päivänä toukokuuta 1989 annetussa asetuksessa (396/89), seuraavasti: 

24 a § 
Työministeriö käsittelee asiat, jotka koske

vat: 

15) siviilipalvelusta ja työvoiman käytön 
säännöstelyä sekä työvelvollisuutta; 

Tämä asetus tulee voimaan päivänä 
kuuta 1990. 

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryh
tyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toi
menpiteisiin. 


